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١٣٢۴ - ١٣۵٢ 

ن قفقاز یپدرش از مهاجر.  دی در محله راه آهن تهران متولد گردیک خانواده کارگری در ١٣٢٤ق حسن در سال يرف 

سال ها پس از .  وستي به حزب توده پیکتاتوری ضد دیقلُدر در گروه ها مبارزه با رضا خان یبود، که پس از مدت

 آگاه حزب، خود یگر از پرولترهای دیاري حزب توده شد و مانند بسیسم رهبريوستن به حزب توده متوجه اپورتونيپ

 ضد یات و خصلت هايروح.   رها ساخت و از حزب کناره گرفتیتَه مرکزي باند فاسد کمید رهبريرا از ق

 حسن که یه تعرضي و روحی رشد آگاهی برایط مناسبی شرای از دوران کودکی وی پدر و آزادگیستياپورتون

پدرش به او آموخت که هرگز با دشمنان خلق سازش نکند و تا .  ار مستعد و باهوش بود، فراهم آوردي بسیکودک

 .ه دشمن ادامه دهدي امان برعلیجان در بدن دارد به مبارزَه ب

 ی شگرف بر حسن باقیري او بود که به فرزندش داد و تأثین درس انقالبین و آخری پدر، بزرگ تریدگان زنیپا

 یتَه مرکزي که کمیطی، در شرا١٣٣٤اران همراهش در سال ی از ی ساله بود که پدرش با جمع٩حسن .  گذارد

 یک عمل فدائیان یه بود، در جر کردیدان مبارزه را خالي را رها ساخته و می فداکار حزبیفاسد حزب توده کادرها

 از خط آهن و یک قطار محموالت نظامیم کودتا زدند و با خارج ساختن یه رژيک اقدام معترضانه برعلیدست به 

ن یان ایر خلق در جری ناپذین قهرمانان آشتیاگر چه ا.   سخت بر حکومت کودتا وارد ساختندیانفجار آن ضربه ا

  .ده و تا ابد زنده خواهد ماندی ما ثبت گردیخ مبارزات خلقینَه تاريامشان در س نیدند، وليات به شهادت رسيعمل

 ی حزبی شد که توده های از طرف رهبران حزب خالیطین عمل نشان دهندَه آن بود که سنگر مبارزه در شرایا

 باعث شد که یبت سالم و انقالی عدم مرکزی ارتجاع را داشتند، ولیروزي از پیري و نبرد و جلوگی جانبازیآمادگ

 .ل شودی تبدیديأس و نومیَه مصمم و پرشور توده ها به ي آمادَه خلق به هدر رود و روحیروهاي نیانرژ

 یچند سال.   بپردازدیل به کارگري سال نداشت مجبور شد ضمن تحص٩ش از يپس از شهادت پدر، حسن که ب 

 نبود یست طوریط زی و شرایور نبود، وضع مال حسن مقدیگر برایل دين که ادامَه تحصین منوال گذشت تا ایبد

 زحمت یون ها تن از فرزندان توده هايليز مانند مين رو حسن نیل کند، از ايال راحت تحصيکه حسن بتواند با خ

 رفت و به عنوان یاز آن پس حسن به کارگر.  ل ندارند، مجبور به ترک مدرسه شديکش که امکان ادامَه تحص

 ی و باالخره فلزکاریشه بري، شینجار.  شه ور به کار پرداختي و آن جا در نزد استادکاران پن جایشاگرد پادو در ا



 از آثار یق حسن برخيام رفین ایدر ا.   دادندیل مين دوره تشکیق را در اي مشاغل گوناگون رفیو لوله کش

  . دادی خود را ارتقأ میه خواند و سطح آگای که از پدر به جا مانده بود می را در کتاب هائیات انقالبيادب

 نان به جنوب کشور رفت و در بندرعباس و بندربوشهر یساله بود که خانواده اش را ترک گفت و در جستجو 14  

ک مسافرخانه به عنوان ی بعد کار خود را از دست داد و مجبور شد در رستوران ی چندی پرداخت، ولیبه کارگر

 مشغول کار ی و لوله کشیک کارگاه فلزکاری تهران بازگشت و در چند سال بعد به.  گارُسن مشغول کار شود

 ی اطراف فرستاده می به شهرهایسات ساختماني نصب تأسی بود که از طرف صاحب کار برایکارش طور.  شد

ش ین امر در افزای شد که ای می در مسافرت و تماس با مردم مختلف سپریشتر وقت وي بین رویاز ا.  شد

  .ار مؤثر بودي خلق بسی شناخت او نسبت به زندگیات و ارتقايتجرب

راز و کرمان به ي بوشهر، بندرعباس، شین بار او در شهرهایا.  ساله بود که مجددأ به جنوب کشور رفت 18  

ر ي به طور غیرانی کار ای نداشت، مانند هزاران کارگر بیادی چون کار در آن دوره رونق زی پرداخت، ولیکارگر

 به کار پرداخت و یت و دوبی در کوید و مدتي رسانی عربین هايخ نشيوتور لنج، خودش را به شک می با یقانون

ن مسافرت از او جوان یا.  هن مراجعت نمودي که دسترنج کارش بود، به می بعد با مختصر پس اندازیچند

سپس در تهران به  و ی جنوبی در نواحیران مدتیپس از بازگشت به ا.   ساخته بودیده ایاديکارآزموده و دن

 کارخانجات شاه پسند تهران به عنوان کارگر ی سازیک سال در بخش قوطیدر تهران مدت .   پرداختیکارگر

دا شد و از يش پی برایان پدرش در کارخانجات راه آهن تهران کاریپس از آن توسط آشنا.   کردیشب کار، کار م

ک کارگر متخصص مشغول کار یسات به عنوان يو تأس یق در کارخانجات راه آهن در بخش لوله کشيآن پس رف

   .شد

 به راه یک محفل مطالعاتی در محل سکونت شان یق حسن همراه چند تن از روشنفکران انقالبي رف٤٦در سال 

ن ی ای نمودند، ولی آوردند و مطالعه مین طرف و آن طرف به دست می ممنوعه را از ایآن ها کتاب ها.  انداختند

  ی را جمع آوریَه آثار انقالبي تمام کلی گری با وحشیکتاتوریم دیرژ.   آمدی به دست می به سختگونه کتاب ها

اب بود و اگر يار کمي کتاب بسین رویاز ا.   کردی میريو ممنوع کرده بود و به شدت از پخش و فروش آن ها جلوگ

ک پرولتر یق حسن که يرف.  اد کرده بودجی ادامَه کار آن ها ای براین امر مشکلی گران بود و ایلي شد خیدا ميپ

 ین طرح آن ها میبر طبق ا.  ش نهاد کرديش پی را به رفقای مثبت اش بود، خالقانه طرحیبا تمام خصلت ها

د و فروش کتاب با کتاب ی آوردند و در رابطه با خریابان به وجود مي کنار خی علنیک کتاب فروشیست یبا

رند و امکانات خود را از جهت ي کتب ممنوعه هستند، تماس بگیأل منبع اصلگر که معموی دوره گرد دی هایفروش

ن کار را برعهده گرفتند یت اي مسئولیگریق ديق حسن و رفيرف.  ش دهندین گونه کتاب ها افزایبه دست آوردن ا

آن .  ندران را به دست آوردند و مشغول معاملَه کتاب شديچ شمي در پیاباني کنار خیک کتاب فروشی یو سرقفل

از آن .  شان را جلب کنندی تماس حاصل کنند و اعتماد ایاباني خی های زود توانستند با اکثر کتاب فروشیليها خ

 . گرفتی آن ها قرار میار محفل مطالعاتين کتاب ها در اختیاب تريبه بعد کم

 گروه در یوران رفقادر آن د.  ق احمدزاده تماس گرفتي رفیستيق حسن با گروه مارکسي رف٤٨ل سال یدر اوا

 نفره گرد هم جمع شده و به بحث و ٥ اال ٣ ی دادند در واحدهایل مي دوبار تشکی که هفته ایجلسات مرتب

س کردن کتاب ها و جزوات یشان دست نویف ایگر از وظای دیکی.   پرداختندی میستي متون مارکسیمطالعه رو

 چند روز یرا کتاب ها معموأل برای شد، زی میمهم تلقن کار یا.  دي رسی بود که به دست شان میابيار کميبس

ز ينه نين زمیدر ا.   شدی بازگردانده میست پس از چند روز به صاحب اصلی بای شدند و میبه امانت گرفته م

ن را در چند نسخه دست يق لني از جمله مجموعه آثار رفیادی که مطالب زیار فعال بود، به طوري بسیق نوروزيرف

 . عضو گروه گذاشتیار رفقاي در اختس کرد وینو



 به خود گرفت و دو برنامَه مشخص در دستور کار یق احمدزاده شکل مشخص تريت گروه رفيام فعالین ایدر ا

 در جهت یک و دوم انجام حرکاتی مطالعه و کار تئوری سه نفریل هسته هاياول تشک:  گروه قرار داده شدیرفقا

 . ل حزبي تشکینَه مناسب براي زمجادی و ای کارگریرسوخ در توده ها

 در کارخانجات راه یاسيت سيک نوع فعالی دست به یق نوروزين برنامه از طرف گروه مقرر شد که رفیبر اساس ا

د و رفته رفته آن یزش نماي دهند، آمی نشان می مساعدینه هاي که زمیب که با کارگرانين ترتیبه ا.  آهن بزند

ن برنامه، ی به دنبال ایق نوروزيرف.  دی آشنا کرده و به مبارزه جلب نمایاسيرزات س و مبایها را با مسائل کارگر

 ی هایشان به کسب آگاهی با کارگران مستعد و جلب ایري خفقان بار کارخانه، اقدام به ارتباط گیعليرغم فضا

 گفت و ضمنأ کتاب یم سخن ی چند از کارگران در بارَه مسائل کار و کارگری با تنیق نوروزيرف.   نمودیطبقات

 ی داد، ولیارشان قرار مي را در اختیم گورکين و مادر ماکسيل بشردوستان ژنده پوش، پاشنَه آهني از قبیهائ

 دائم یدهای در کارخانه و تهدیسيد پلیخفقان شد.   کردندین کار خودداری از ادامَه این عده پس از مدتیا

 تر بودند و یمی از کارگران که قدیبرخ.   داشتی بازمین کاريشان را از ادامَه چنی ایاسيس سين پلیمأمور

ق حسن را ي کردند و رفی میني را داشتند، به شدت ابراز بدب٣٢ قبل از سال یاسي سیت هاي از فعالیتجارب

 یب بين ترتی و بدی پرداخته ایاسيدن به وکالت و وزارت به کار سي رسی دادند که تو برایمورد طعنه قرار م

گر ی دی کردند، از سوئیان ميم خود را بيالبته آن ها فقط تجارب مستق.   کردندید خود را ابراز می شدیاعتماد

 که دشمن در ذهن شان به وجود آورده بود یت ها به خاطر احساس ضعف مطلقين نوع فعالیندَه ایآن ها به آ

 یدا نمين گونه کارها پی نسبت به ایديم فکرشان نقطَه ایای در زوایافتند و حتی ی در آن نمیدين بودند و اميبدب

 .شد

 مواجه ی که مرتبأ در مبارزات شان شکست خورده و با دستگاهیرا مردمی و واضح بود، زیعي طبیز امرين نیا

دوار ي دل ببندند و امیزيهوده به چي توانند بیبوده اند که مرتب هرگونه حرکت شان را با شدت سرکوب کرده، نم

 یآن ها نم.   داشتندینياج به دالئل عي احتیاسيشگام سي کسب اعتماد نسبت به عنصر پیآن ها برا.  باشند

ار جوان از قسمت يک کارگر بسیان تنها ين میدر ا.   بدون ارتباط با عمل ، دل خوش کنندیتوانستند به حرف ها

 داد مطالعه یرش قرار ماي در اختیق نوروزي را که رفی حد کتاب هائی کارخانجات بود که با شور و شوق بینجار

ق جوان ين رفیا.  ن شکل کار معترض بودیز نسبت به اي او نیت ها را ادامه داد، ولين فعالی کرد و تا به آخر ایم

م برخاست و قهرمانانه در راه یه رژي خلق به مبارزه برعلی فدائیک های بود که بعدها در صفوف چریوسف زرکاری

 .دي اش به شهادت رسیآرمان سازمان

 ی مواجه شده بود در مقاله ایدید با اشکاالت جدیت منظم و شدي که عليرغم فعالیق نوروزيب رفين ترتیبد

 با توده ها بدون یاسي سیغيهر نوع کار تبل: "حأ اظهار داشت کهیح کرد و صری گروه تشری رفقایاوضاع را برا

 دشمن را یوالي وارد سازد و هین ضربات که بتواند به دشمی متمرکزیرويک حداقل نی و بدون یک اقدام عملی

  ." ثمر استی مطمئن سازد، بی وی دشمن و امکان نابودیریب پذيشان را به آسیزد و ایدر ذهن مردم فرو ر

ت داشتند، نظرات يان فعاليان کارگران و روستائيت گروه در مي که در چارچوب فعالیگری دین زمان رفقايدر هم

ک، ی و صرفأ تئوری ذهنیارهاي روشنفکر عضو گروه که با معی از رفقای آغاز برخدر.   را مطرح ساختندیمشابه

 یلي خیول.  د نشان دادندین طرز تفکر جدی با ای کردند، مخالفت هائی میا را بررسیبدون ارتباط با عمل، قضا

ک کنند و ینزدت يان شان و برخورد فعال شان با مسئله توانستند خود را به واقعی پایزود به خاطر صداقت ب

 گذشت در یانات را نه آن طور که در ذهن شان پرورده بودند، بلکه آن طور که در جهان خارج از ذهن شان میجر

ق يد و رفی کارگر در سطح گروه مطرح گردیق رفقاین مبارزه از طری مفهوم نوین نطفه هايب اولين ترتیبد.  ابندی

 .فا کردی ایان نقش مهمين می در اینوروز



 نمانده بود که تنها کار در ی رفقا باقی برایگر ُشبهه ای جامعه، دینيط عیل شرايب در رابطه با تحلي ترتنیبد

 مبارزَه ی خلق از مبارزات گذشته، نوعیران با توجه به سوابق ذهنی ای نظام-یسيد پلی شدیکتاتوریط دیشرا

 ی کشف قانون مندیابد و برایان یهن ما جريژَه میط ویست منطبق با شرای بای است که می نظام-یاسيس

 . آن عمأل اقدام شودیها

ر شکل ييان تغی در جریق نوروزيرف.  ر شکل مبارزات خود آغاز کرديياز آن پس، گروه حرکت خود را در جهت تغ

 که به یک شهری چرین واحدهاي از اولیکی در ٤٩ت شد و در سال يت گروه در صف مقدم وارد فعاليفعال

 یک انقالبیق به صورت ياز آن پس، رف.  ل شده بود، شرکت ُجستير مسعود احمدزاده تشکيبق کي رفیفرمانده

 قلهک بود که یات واحد آن ها مصادرَه مسلسل کالنترين عملياول.  ن و دشوار را آغاز کردی نوی، مبارزه ایحرفه ا

  .دي به انجام رسیروزيبا پ

 یعياد در سطح وسی به تعداد زیحيه  توضي اعالم١٣، وي قلهک و اعدام فرسیات حمله به کالنتريپس از عمل

 یوه هايکلت به شي ُجست و با موتور سیه ها شرکت مي شخصأ در پخش اعالمیق نوروزيپخش شد که رف

زنهاور در یات بانک آيان عملی در جر٥٠بهشت ماه سال ی در اردیق نوروزيرف.  کردیه ها را پخش مي اعالمیابتکار

 .فا کردی ایشرکت و نقش خود را به خوبات يستم محافظ عمليس

م، ين تیاز ا.  ان رفتيق احمدزاده از مي رفیکیم چري شد و تیدی، سازمان دچار ضربات شد٥٠در تابستان سال 

د سازمان واحدها ی که به منظور تجدیتی در مرکز٥٠ ماند و توانست در اواخر تابستان سال ی باقیق نوروزيرف

 .دیکت جول شده بود فعاالنه شريتشک

ه پا مورد اصابت ي تهران از ناحی جنوبیابان هاي در بی طوالنیريک درگیق در ي، رف٥٠ور ماه سال یدر اواخر شهر

در .  لومتر خود را از محاصرَه دشمن خارج ساختي مسافت چند کی مجروح پس از طیگلوله قرار گرفت که با پا

ق يمزدوران دشمن مورد محاصره قرار گرفت که رفق توسط يشب وقوع حادثَه فوق، خانَه محل استراحت رف

ن یپس از ا.  ز به سالمت خارج شدين محاصره نیر رگبار مسلسل از ای مجروح و دردناکش در زی با پاینوروز

ف ی در همه حال وظاید، ولی شرکت جویکیات چريش نتوانست در عملیق حسن به علت جراحت پايحوادث، رف

 ی تحت فرماندهیکیافته بود، واحد چری مجروحش بهبود ی  در اواخر مهر که پا. دادی اش را انجام میسازمان

ن ی شده بود، از بهترینام گذار" انیپو"د يق شهي، که به افتخار رفیکین واحد چریا.  د سازمان نمودیخود را تجد

   .اد داردی بود که سازمان ما به یکی چریواحدها

 برق یروي خطوط انتقال نیک رشته انفجار روی، ین شاهنشاهيننگ یمقارن با جشن ها" انیپو "یکیواحد چر 

 ُپرشکوه کردنش یم آن قدر برای که رژی تهران داشت آن هم در شبی خاموشی رویادیر زيانجام داد که تأث

 .ده بوديزحمت کش

مستان ق حسن در مصادرَه بانک صادرات شعبَه نارمک شرکت ُجست و در اوائل زي، رف٥٠ز سال يدر اواخر پائ

ات را بر عهده داشت و شخصأ با رگبار ي عملیه فرماندهی شعبَه صفویات حمله به بانک مليهمان سال در عمل

 .ديانتش رساني خیس نوکر صفت و خوش خدمت بانک را به سزايمسلسل رئ

خود را به  شرکت کرد و نقش یل حامل پول بانک بازرگانيات مصادرَه اتومبي در عملیق نوروزي، رف٥٠در بهمن ماه 

 . کردیزی ریات مصادره را پي عملیروزيت منظم خود، پي انجام داد و با فعالیخوب

 با خرج مبالغ هنگفت و گزاف از ی که به خاطر انحراف افکار عموم٥٠ سال یان تظاهرات به اصطالح ملیدر جر

 تظاهرات یزیرنامَه درهم ر در بیق نوروزي رفیبه فرمانده" انیپو "یکی شده بود، واحد چریزیم طرح ریجانب رژ



خته و ی کل تظاهرات را برهم ریکی چریر واحدهایات سايشرکت ُجست و با چند انفجار کم خطر در رابطه با عمل

س ها ي که به زور باطوم پلی نقش برآب ساختند و ضمنأ به مردمیب افکار عمومیکوشش بزرگ دشمن را در فر

  . خود بازگردندیند که به خانه ها شدند فرصت دادیت میدان توپخانه هدايبه م

 

کا در تهران یبُرم با چند نارنجک به سفارت آمرید احمد زيق شهي به همراه رفیق نوروزي، رف٥٠در اواخر زمستان 

 یک مربیک سازمانده و ی در نقش یق نوروزياز آن پس، رف.  گاه خود بازگشتندیحمله کردند و به سالمت به پا

ن ی که به مبارزات نویدی تازه و داوطلبان جدیثمرش را آغاز کرد و در آموزش کادرهات ُپري فعالی نظام-یاسيس

ران برقرار ین فشارها را در ایدتری که دشمن شدیطیفا نمود و در شرای ای شدند، نقش مؤثری آور میخلق رو

آموزش او وارد  تحت ی که به واحدهای قطع نکرد و عليرغم لطمات و ضرباتیت اش را لحظه ايساخته بود، فعال

 یا مي ضربت خورده را از نو احی پرداخت و واحدهاید سازمان میدوار، به تجدي ُپرشور و امیه اي شد، با روحیم

ع تر ید هر چه سري کوشی داد و میار نشان مي تازه کار وسواس و دقت بسی در آموزش رفقایق نوروزيرف.  کرد

شان ی ایت به رفقا و راهگشائي کرد با دادن مسئولی می سعیرون یاز ا.   رفقا را اعتال بخشدیکاراکتر انقالب

  .ده شوندیان عمل رشد کنند و آبدیعمأل آن ها را در کوران کار قرار دهد تا در جر

ق را فراموش يان رفی پای و تعهد بیت، صداقت، فروتنيمي کار کرده اند هرگز صمیق نوروزي که با رفیرفقائ

به اعتقاد .   خواهد بودی عمل شان در مبارزات انقالبیشه راهنماي او همیصلت هان خین بارزترینخواهند کرد و ا

 یريت تأثین نهای بهتر کار کردن شان بوده است و ایزه براي انگی که با او کار کرده اند، وجود او خود نوعیرفقائ

 .دیجاد نمای هم رزمش ای رفقای تواند به روی میک انقالبیست که 

ک قرار ی در سر یق نوروزي رف٥١ز سال يدر پائ.  ر بودي گی پی سال تالش هایق نوروزي رفی برا١٣٥١سال 

ابان يمحل قرار در خ.  ک مسلح بودند، مواجه شدي اتوماتی دشمن که به سالح ها٦٠ش از ي با محاصرَه بیابانيخ

 یراندازيشته تک ری که متوجه محاصرَه دشمن گشته بود، پس از یق نوروزيرف.  شوش تهران واقع شده بود

ر خط آهن جادَه آرامگاه انداخت يشان، خود را به داخل مسی از ایکین دشمن و مجروح ساختن یمتقابل با مأمور

 . کردند از محاصره به سالمت خارج شدیک مي شلی عنصر مسلح دشمن به سمت و٦ که یو در حال

 

 کادرها ادامه داد و در برنامه یمان ده به کار آموزش و ساز٥٢ تا زمستان ٥١ق حسن در فاصلَه زمستان يرف

 گسترش مبارزه، نقش خود را ی سازمان فعاالنه شرکت ُجست و در جهت برپا کردن امکانات تازه برای هایزیر

 . گذاشتی سازمان ما از خود باقیت هاي بر رشد و گسترش فعالیفا کرد و اثرات مشخصی ایبه شکل خوب

رانه ي در منطقَه لرستان در حال حرکت بود به طور غافل گیتی انجام مأموری که در پیق نوروزي رف٥٢ ماه یدر د

د و مزدوران را به رگبار مسلسل ي سالح برکشیرين دشمن قرار گرفت و عليرغم غافل گیمورد حملَه مأمور

بعد در  روز ١٢  با او را یريدشمن خبر درگ.  ديز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسي خود نیبست، ول

ن یدر ا: "ن جمله اکتفا کرد کهیاورد و فقط به ذکر ايان ني به مید اعالم داشت و از تعداد تلفات خود ذکریجرا

 از مزدوران دشمن با رگبار ی داد که تعدادین نشان میو ا".  دي نرسیبي آسیرنظاميچ عنصر غي به هیريدرگ

ن ین رزمندَه دالور سازمان ما و ای ایسن نوروزق حيبه هر حال رف.  ق ُکشته و مجروح شده انديمسلسل رف

د شد، ياو شه.  دي خلق خود به شهادت رسیداري بیر براي گین خلق پس از سه سال مبارزَه پيفرزند راست

 ادامَه راه ی که براینی امان او همواره در کالُبد جنبش خلق ما پابرجاست و مبارزیرات سه سال مبارزَه بي تأثیول

افت و با ی خود خواهند ی او را پشتوانَه عمل انقالبی های ها و فداکاریند همواره خاطرَه دالوری آیدان مياو به م



لَه ي چون حسن سرخ گشته پبش خواهند تاخت و وسی ارزشمندی که از خون شهدای روشن در راهیقلب

 . خلق را فراهم خواهند نمودیرهائ

 از یاد آوردند قطعه شعری به ید، همگي همرزم رسیقا به رفیر حسن نوروزيق کبي که خبر شهادت رفیهنگام

  : کردیان زمزمه می پای بیر لب با شوقیان خلق زي در هنگام شهادت فدائیق نوروزيق مائو را که رفيرف

  

 زان استیپنجَه برگ ها آو

 زيو چنگال دشمنان ت

  درندیمان را میدهاي امیانينان پرنیو ا

  خواندی میدر گندم زار زنجره ا

  نالدی می زنی شوی خانه، بدر

  دهدی پدرش را آواز میره ُگم کرده کودک

 ندی شویت را می روند و دامن ابدیش ميرودها دامن کشان پ

 ندی شوی را می ست زندگین خون ها که نبض هزاران مرد در آن جاریو ا

  نماندی شویرد، زن بيتا زنجره آرام گ

 و کودک برچهرَه پدر لبخند زند

 کران خلقمي بیایاز در یمن قطره ا

  ور ُگل هاستی که زیهمچون شبنم

  کندین را روشن ميو همچون آن تک فروغ آسمان که زم

 چ ام اگر نتابم، اگر نخندمي هین همه من بیبا ا

 ر شومي کنند تبخیم و همچون شبنم که ُگل ها فراموشش میتازه اگر بگر

 د بود و من در شما خاک شده اميشما خواه

 ديشیانديانوس ها بيبه اقنه به من، 

 ديدوار باشي استوار امی زخم دار، به قدم هاینه به پا 

  دهدیشعله مانند خشم خوشه م

  فروکوفته استیدهايو خشم خرمن ُسرخ ام

 افتی را بارورتر خواهد یما مزارع انسان* امسال خلق 



 دیم مداريب

 دیم مداريب

 

.   دادی می و عموم خلقیستيونالي انترناسن شعر جنبهینان، به ان و دهقاي چر در کلمَهيي با تغیق نوروزيرف * 

 .می خواند، آوردیق ميز شعر را به همان گونه که رفيما ن

   ١٣٥٣ مرداد ماه - چهاردهمه  شمار–" رانی خلق ای فدائیک هایسازمان چر" ارگان –" نبرد خلق: "نقل از 
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